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Abstract
The peripheral nerve biopsy is a useful method for the diagnosis and study of peripheral neuropathies showing the possible morphological

modifications in the nerve.
Nerve biopsy, practically always sural nerve biopsy, offers the precise diagnosis in the neuropathies with specific lesions (amyloid

neuropathy, inflammatory or some genetic neuropathies etc).
In neuropathies without specific lesions the peripheral nerve biopsy offers precious diagnostic indications which are especially useful

in coroboration with anamnestic, clinical, electriphysiological and other paraclinical data.
Peripheral nerve biopsy is also useful in the disease evolutivity and prognostic evaluation.
In some general diseases, especially in neurolipidoses involving peripheral nerve, the nerve biopsy is performed for observing the

specific lesions of the disease.

Biopsia de nerv periferic este o metodå de diagnostic
¿i studiu în neuropatiile periferice eviden¡iind prezen¡a
modificårilor morfologice din nerv într-o disfunc¡ie a
acestuia.

Se preleveazå pentru biopsie un fragment din nervul
sural, singurul permis pentru biopsie deoarece este format
practic numai din fibre senzitive ¿i inerveazå o zonå
cutanatå (aria externå a labei piciorului ¿i cålcâiului) de
importan¡å mai micå pentru organism ¿i cu localizare
distalå, deci în general mai precoce ¿i mai sever afectatå
în neuropatii. În plus, suralul este u¿or abordabil.

Biopsia de nerv sural aratå tipul leziunii nervoase care
este acela¿i ¿i pentru fibrele motorii ¿i vegetative, de¿i acestea
lipsesc din sural. Sigur, severitatea leziunilor fibrelor senzitive
din sural poate fi diferitå de severitatea lezårii fibrelor din
nervii motori sau autonomi, tipul leziunilor este înså acela¿i.
Putem exemplifica prin cazul unui bolnav care prezenta
aproape numai simptome vegetative. Biopsia de nerv a
eviden¡iat la acest bolnav leziuni de tipul celor din neuropatia
inflamator-alergicå, dar de intensitate reduså.

Biopsia de nerv poate aråta modificåri morfologice
discrete la un bolnav cu simptomatologie motorie severå.
În astfel de cazuri importan¡a modificårilor morfologice din
mu¿chi indicå indirect gradul de severitate al neuropatiilor.

Biopsia de nerv då diagnosticul de certitudine în neu-
ropatiile cu leziuni specifice ca neuropatia amiloidå (fig.
1a ¿i b), neuropatiile inflamatorii (fig. 2) (fig. 3), ¿i în unele
neuropatii genetice ca, de exemplu boala Dejerine-
Sottas, poate da diagnosticul ¿i în unele neurolipidoze în
cazul în care nervul periferic este ¿i el afectat (fig. 4 ¿i 5).

Figura 1
a.Depuneri de amiloid

în endonerv (ro¿u de
Congo, ob.40)

b.Fibrile de amiloid în
endonerv (ME)

a

b

Figura 2
Infiltrat inflamator
perivascular în nerv
(HE, og. 40)

Existå ¿i excep¡ii ca de exemplu: biopsia unui bolnav a
pus în eviden¡å depozite de amiloid ¿i restul leziunilor
secundare acestora. Dupå aproape 20 ani, fiica acestui
bolnav a fost biopsiatå cu diagnosticul de neuropatie cu
fenomene predominant vegetative, suspiciune de amiloi-
dozå. Examenul bioptic al nervului sural a eviden¡iat o
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neuropatie deosebit de severå în care pe prim plan erau
leziunile de degenerare axonalå cu scåderea densitå¡ii
fibrelor mielinice la 851 fibre/mm2 ¿i cu aspect de neuro-
patie intersti¡ialå, dar fårå prezen¡a de amiloid, cel pu¡in
în fragmentul ob¡inut prin biopsie.

În neuropatiile fårå leziuni specifice, care sunt ¿i cele
mai numeroase, biopsia de nerv sural aratå diferite leziuni
primare în nerv, de diferite intensitå¡i, a cåror combina¡ie
determinå tablouri morfologice de tipul neuropatiilor
axonale sau demielinizante sau mixte. Sunt indica¡ii de
diagnostic care devin foarte utile prin coroborarea lor cu
datele clinice, electrofiziologice ¿i alte date paraclinice
în func¡ie de caz.

Tablourile morfologice mai importante în neuropatii
sunt: neuropatiile axonale walleriene sau newalleriene,
neuropatiile demielinizante primare sau alergice ¿i neuro-
patiile mixte. Denumirea lor este datå de leziunea primarå
din nerv. Astfel:
1. Degenerarea wallerianå este prezentå, în afarå de

traumatismele de nerv, în special în neuropatiile
inflamator-alergice acute sau subacute foarte severe.
Putem exemplifica prin cazul unui bolnav în vârstå
de 35 ani, cu o neuropatie senzitivo-motorie cu
importantå componentå vegetativå, care în
antecedentele apropiate avusese o virozå
respiratorie. Examenul fibrelor mielinice disociate a
indicat: 30% fibre în degenerare axonalå cu ovoizi ¿i
bule pe toatå lungimea fibrei (fig. 6a ¿i b), numai 9%
fibre în demielinizare segmentalå ¿i 1% fibre în
remielinizare segmentalå, deci demielinizare
segmentalå secundarå, 28% fibre regenerate ¿i
numai 32% fibre normale. Densitatea fibrelor
mielinice era scåzutå la 2718 fibre/mm2

(N = 7.000-11.000); histograma råmåsese bimodalå

ca în neuropatiile intersti¡iale de tipul celor din
neuropatiile inflamator-alergice. Pe sec¡iunile
semifine (fig. 6c), ca ¿i în imaginile de microscopie
electronicå, s-au surprins fibre mielinice în
dezintegrare (fig. 6d) ¿i macrofage care invadaserå
celule Schwann precum ¿i resturi mielinice (fig. 6e).

2. Degenerarea axonalå newallerianå apare cu mult mai
frecvent în neuropatiile periferice fie ca proces primar,
fie ca proces secundar demielinizårii segmentale.
Degenerarea axonalå poate începe distal la nivelul
termina¡iilor nervoase ¿i progresa centripet  – este
tipul „dying back“ a¿a cum se întâmplå în intoxica¡ia
cu 2,5 hexanediona (Cangiano ¿i col., 1980) sau în
neuropatiile genetice. Degenerarea axonalå poate
începe tot distal dar nu terminal, ci undeva pe
traiectul  axonului, eventual multicentric, progresând
atât centripet cât ¿i centrifug – este tipul de neuropatie
distalå produså între altele de organofosforice,
acrylamida, inflama¡ii etc.  În sfâr¿it primul afectat
poate fi pericarionul, ca de exemplu în administrarea
excesivå de piridoxinå (Krinke ¿i col., 1981) sau în
intoxica¡ia cu aluminiu (Wisniewski ¿i col., 1982).
Desigur sunt situa¡ii, în special în intoxica¡ii, când
nervul poate fi afectat la mai multe niveluri. Se
în¡elege cå nivelul la care se preleveazå biopsia are ¿i
el o anumitå importan¡å. Datele amintite au fost
ob¡inute prin studii experimentale.
Evolu¡ia leziunilor în degenerarea ¿i regenerarea axo-

nalå se poate urmåri în fig. 8 (dupå Weller ¿i Cervos-
Navarro, 1977).

În neuropatiile umane, Dyck (1993) face distinc¡ia între
neuropatiile axonale în care primul lezat este axonul ¿i
neuropatiile neuronale în care primul lezat este perica-
rionul. Totu¿i, tot Dyck emite ipoteza cå întotdeauna în
neuropatiile axonale primul suferind ar fi pericarionul care
nu-¿i mai poate între¡ine periferia axonului ceea ce deter-
minå apari¡ia fenomenului de „dying back“.

Se ¿tie cå existå o interac¡iune strânså între axon ¿i
celulele Schwann care îl învelesc, astfel cå o suferin¡å primi-
tivå a celulei Schwann poate induce degenerarea axonalå.

În biopsia de nerv, degenerarea axonalå se recunoa¿te
dupå scåderea în grade variabile a densitå¡ii fibrelor mielinice
(fig. 7a ¿i b), aspectul unimodal ¿i scurtat al histogramei
fibrelor mielinice (fig. 9) prin afectarea preferen¡ialå a
popula¡iei de fibre mielinice de talie mare care sunt ¿i cele
mai lungi, deci mai greu de între¡inut de cåtre neuron. Se
pot gåsi ¿i un numår variabil, în general mic, de fibre cu
ovoizi ¿i bule pe preparatele de fibre mielinice disociate. În
microscopia electronicå se pot observa cordoane Bungner
(fig. 10) – por¡iuni de celule Schwann lipsite de axoni, mai
rar fibre mielinice în dezintegrare sau resturi mielinice.
Procesul evoluând în general mai lent, macrofagele lipsesc
de obicei. În general în neuropatiile axonale, semnele de
degenerare axonalå se înso¡esc de semne de regenerare
axonalå: pe sec¡iunile semifine apare o propor¡ie mare de
axoni mielinici mici (fig. 11) ¿i mici grupuri de axoni mielinici
de asemenea mici, cuprin¿i ini¡ial în aceea¿i celulå Schwann
(fig. 12). În microscopie electronicå se våd muguri axonali

Figura 3
Globi lepro¿i (ME)

Figura 4
Numero¿i bulbi de
ceapå într-o neuro-
patie de tip Dejerine-
Sottas (albastru de
toluidinå, ob.100)

Figura 5
Material metacromatic
în endonerv (Nissl,
ob. 40)
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Figura 6
Neuropatie severå cu elemente de
degenerare wallerianå:
a. Histograma fibrelor mielinice ¿i

amielinice, propor¡ia fibrelor mielinice
cu diferite tipuri de leziuni

b. Ovoizi ¿i bule mielinice pe o fibrå
mielinicå disociatå

c. Sec¡iuni semifine într-un fascicul
nervos: teci mielinice în dezintegrare
(albastru de toluidinå, ob.100)

d. Teacå mielinicå în dezintegrare (ME)
e. Macrofag påtruns într-o celulå

Schwann (ME)a

b

c

d

e

Figura 7
a. Sec¡iune semifinå printr-un fascicul nervos cu densitate

normalå a fibrelor mielinice (albastru de toluidinå, ob. 100)
b. Sec¡iune semifinå printr-un fascicul nervos cu reducerea

densitå¡ii fibrelor mielinice (albastru de toluidinå, ob. 100)

a

b

A B C D E
Figura 8
Schema degenerårii ¿i regenerårii axonale (dupå Weller
¿i Cervos-Navarro, 1977)
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Figura 10
Cordon Bungner
mielinic (ME)

Figura 11
Histograma unui nerv cu activitate regenerativå vie

Figura 12
Fibre mielinice mici
cuprinse ini¡ial în
aceea¿i celulå
Schwann (ME)

Figura 13
Muguri axonali (ME)

(fig. 13), iar pe preparatele de fibre mielinice disociate, fibre
cu internoduri scurte pe toatå lungimea lor (fig. 14).

Afectarea fibrelor amielinice în neuropatiile axonale
este în general mai reduså. Ca semne ale afectårii lor se
acceptå aståzi prezen¡a de stive de prelungiri schwannice
lipsite de axoni ¿i de buzunare de colagen (fig. 15) –
fascicole de fibre de colagen cuprinse într-o prelungire
schwannicå råmaså fårå axoni.

Afectarea selectivå a axonilor amielinici sugereazå un
sindrom Riley-Day. Afectarea lor importantå alåturi de
afectarea fibrelor mielinice apare în special în neuropatiile
intersti¡iale, inclusiv în neuropatia amiloidå.

Figura 14
Fibre mielinice
disociate cu
internoduri scurte

Figura 15
Stive de prelungiri
schwannice ¿i
buzunare de colagen
(ME)

Tabloul morfologic al neuropatiei axonale newalleriene
nu are nimic specific pentru o anumitå boalå, acela¿i tablou
putându-se datora unei neuropatii genetice,  neuropatiei
diabetice cronice, alcoolismului sau altor toxice, neuro-
patiilor imunologice blânde, uremiei, deficien¡elor vitami-
nice, porfiriei, vasculitelor etc. De aici importan¡a corobo-
rårii datelor morfologice cu cele clinice ¿i paraclinice pentru
încadrarea corectå a neuropatiei axonale respective.
2. Demielinizarea segmentalå primarå a fibrelor nervului

periferic are 2 tipuri: simplå sau primarå ¿i alergicå.
a. Demielinizarea segmentalå simplå poate

reprezenta ¿i ea leziunea primarå din nerv sau
poate fi secundarå unei degeneråri axonale. În
general o propor¡ie micå de pânå la 8-10% fibre
cu leziuni de demielinizare segmentalå într-un
preparat de fibre mielinice disociate indicå un
proces secundar de demielinizare segmentalå.
Desigur aceastå cifrå trebuie interpretatå în
func¡ie de restul semnelor morfologice. Astfel,
de exemplu, dacå semnele de degenerare
axonalå sunt reduse, demielinizarea segmentalå
poate fi interpretatå ca leziune primarå chiar
dacå propor¡ia de fibre demielinizate nu este
prea mare.
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Figura 9
Histograma fibrelor mielinice într-o degenerare axonalå
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De cele mai multe ori demielinizarea segmentalå apa-
re în neuropatiile genetice demielinizante, diabet, leuco-
distrofiile metacromaticå ¿i Krabbe, boala Refsum, unele
neuropatii toxice, traumatisme sau compresii blânde,
ischemii u¿oare. În combina¡ie cu degenerarea axonalå
apare mai ales în boala malignå ¿i la vârstnici.

Demielinizarea segmentalå se recunoa¿te în special
pe preparatele de fibre mielinice disociate (fig. 16a), dar
¿i pe cupele semifine unde axoni de talia obi¿nuitå a
fibrelor mielinice apar fårå teacå mielinicå (fig. 16b).

Deseori demielinizarea segmentalå se înso¡e¿te de
remielinizare segmentalå care pe sec¡iuni semifine se pre-
zintå sub forma unor axoni cu teacå mielinicå dispropor-
¡ionat de sub¡ire (fig.17), mai rar prea groaså, iar pe
preparate de fibre mielinice disociate ca o succesiune de
internoduri scurte interpuså între internoduri de lungime
normalå. Trebuie deosebite fibrele remielinizate cu teacå
prea sub¡ire de cele regenerate cu teacå tot sub¡ire, ultimele
fiind în general de talie micå sau medie. Figura 18 repre-
zintå schema de- ¿i remielinizårii segmentale.

Dacå lårgirea nodurilor Ranvier, prima etapå a demie-
linizårii segmentale, nu depå¿e¿te 15µm, remielinizarea
se produce prin reexpansionarea mielinei adiacente. O
lårgire a nodului între 15µm ¿i 40µm este remielinizatå
de o singurå celulå Schwann rezultând un internod scurt.
Un întreg internod demielinizat este înså remielinizat de
mai multe celule Schwann migrate din vecinåtate sau
multiplicate, rezultând mai multe internoduri scurte deoa-
rece o celulå Schwann mielinizeazå sau remielinizeazå
un segment de axon lung de 300-400µm ca în perioada
embrionarå (Weller ¿i Cervos-Navarro,1977).

În situa¡ii de de- ¿i remielinizåri repetate apare remieli-
nizarea hipertroficå al cårei marker este „bulbul de ceapå“
(fig. 19) – straturi concentrice de prelungiri schwannice
separate între ele de fibre de colagen, straturi având în
centru un axon mielinic sau demielinizat sau mielinizat
sub¡ire sau o simplå por¡iune de celulå Schwann. Bulbii
de ceapå apar atunci când semnalului dat de por¡iunea
de axon demielinizatå îi råspund un numår de celule
Schwann mai mare decât este necesar. Un tip particular
de bulb de ceapå îl constituie cel format numai din straturi
de falduri de membranå bazalå schwannicå în locul
prelungirilor schwannice (fig. 20). Asemenea bulbi se
întâlnesc mai ales în unele neuropatii ale copilului (Lyon,
1969; Gabreels-Festen ¿i Festen,1993). Bulbi de ceapå
în numår redus pot apårea în orice proces de remielini-
zare, inclusiv în neuropatiile cu demielinizare segmentalå
pu¡in importantå. În neuropatiile genetice demielinizante
cu remielinizare hipertroficå bulbii de ceapå pot fi extrem
de numero¿i acoperind întreg câmpul microscopic.

b. Demielinizarea segmentalå alergicå (schema –
fig. 21) este prezentå la om în neuropatiile de
tip Guillain-Barre, CIDP, în care, pe lângå
demielinizare segmentalå, în biopsia de nerv se
surprind grade diferite de infiltrare cu limfocite
¿i macrofage. Studii ultrastructurale (Wisniewski
¿i col, 1969) au aråtat cå în astfel de cazuri, în
prezen¡a limfocitelor, macrofagele påtrund prin

Figura 16
a. Fibre mielinice disociate cu demielinizare segmentalå
b. Fibrå demielinizatå în sec¡iune semifinå (dupå Weller

¿i Cervos-Navarro,1977)

a b

Figura 17
Fibrå mielinicå
remielinizatå

A B C D E

Figura 18
Schema de- ¿i remielinizårii segmentale (dupå Weller ¿i
Cervos-Navarro, 1977)
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Figura 19
Bulbi de ceapå într-o
neuropatie
demielinizantå
(albastru de toluidinå,
ob.100)

Figura 20
Bulb de ceapå format
din straturi de falduri
de membranå bazalå
schwannicå (ME)
(dupå Gabreels-
Festen ¿i Festen,
1993)

Figura 21
Schema demielinizårii segmentale alergice (dupå Weller
¿i Cervos-Navarro)

Figura 23
Tomacula într-o
sec¡iune semifinå a
unui fascicul nervos
(albastru de toluidinå,
ob. 100).

Figura 22
Tomacula pe o fibrå
mielinicå disociatå

A B C D E

membrana bazalå a celulei Schwann la nivelul
unui nod Ranvier, se insinueazå între citoplasma
schwannicå ¿i teaca mielinicå, îndepårtându-le
una de alta, ¿i determinând disolu¡ia tecii.
Celulele Schwann participå în grade variabile la
procesul de fagocitare a resturilor mielinice
(Ballin ¿i Thomas, 1969).

Uneori asocierea degenerårii axonale ¿i demielinizårii
segmentale suscitå dificultå¡i majore în stabilirea leziunii
primare. Astfel, în gamopatia monoclonalå benignå
(MGUS) de tip IgM se asociazå leziuni de degenerare
axonalå (scåderea densitå¡ii fibrelor mielinice ¿i o pro-
por¡ie crescutå de fibre cu ovoizi ¿i bule) cu leziuni de
demielinizare segmentalå, cu umflåri circumscrise ale
unor teci mielinice ¿i cu lårgiri ale spa¡iilor dintre lamelele
mielinice. Depunerea de IgM în mielinå sugereazå
primordialitatea leziunilor demielinizante. Totu¿i scåderea
micå a vitezelor de conducere nervoaså ¿i importan¡å
leziunilor de degenerare axonalå sugereazå faptul cå
degenerarea axonalå ar fi leziunea primarå (Kyle ¿i Dyck,
1993).

Tomaculele (fig. 22 ¿i 23) sunt îngro¿åri circumscrise
ale tecii de mielinå datorate unor lamele mielinice supra-
numerare sau a unor falduri externe sau adaxonale de
grupuri de lamele mielinice. Prezen¡a tomaculelor într-o
biopsie de sural, totdeauna pe fondul unei neuropatii
demielinizante, caracterizeazå morfologic neuropatia
ereditarå cu sensibilitate la presiune.

Descoperirea de granuloame într-o biopsie de nerv
orienteazå diagnosticul fie spre o sarcoidozå, fie spre
leprå.

Îngro¿area marcatå a perinervului sugereazå variate
traume în antecedente.

Infiltrate inflamatorii în nerv se pot întâlni fie în
neuropatii inflamator-alergice, fie în limfoame.

Surprinderea diverselor leziuni vasculitice în nerv este
de asemenea utilå pentru diagnostic. Ele pot determina
mici zone de infarct, de obicei în centrul fasciculului
nervos.

În încheiere, revin asupra importan¡ei coroborårii
datelor clinice, inclusiv anamnestice, electrofiziologice,
morfologice, eventual biochimice pentru stabilirea unui
diagnostic corect, pentru ca biopsia de nerv så devinå
realmente utilå.
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